
Elnöki tájékoztató a MÍT 2006.09. 08-i közgyűlésről, s a választások 
eredményeiről. 

 
Kedves MÍT Tagok! Kedves Grafológuskollégák! 
 
A választások eredményét még szeptember 8-án este olvashattátok a MÍT honlap 
„kapcsolatok” menüpontja alatt, ahol az új tisztségviselők nevét és elérhetőségét közöltük, s 
akiknek pályázata a honlapon megtalálható.  
Ennek megfelelően tehát a MÍT alelnöki tisztségére dr. Kertainé Németh Máriát, a titkári 
tisztségre Barkócziné Makai Évát és az ügyvivő testületi tagság tisztségére Nagyfényi 
Violettát választotta meg a közgyűlés. 
 
A közgyűlésen részt vett dr. Kádár Balázs ügyvéd, aki a Szűcs Ügyvédi Irodát képviselte. Dr. 
Szűcs Andrea, akinek tiszteletbeli tagságot adott az írástanulmányi társaság, a tavaszi 
közgyűlés után segítette tisztázni az alapszabály értelmében a MÍT működésének jogi 
helyzetét.  
A választásokat megelőző időszakban a megüresedett tisztségekre jelölt grafológuskollégák 
közül a Jelölő Bizottság megkereste azokat a szaktekintélyeket, akik már jó néhány éve 
bizonyították szakmai tudásukat, és tevékenyen vettek részt munkájukkal a magyar grafológia 
fejlődésében.  
Azonban a Jelölő Bizottság tapasztalata az volt, hogy az egyre felgyorsuló életvitel 
felszaporodó teendői, vagy a jelölteknek már meglévő vállalkozásuk, családi helyzetük, vagy 
éppen a földrajzi távolság miatt nem tudták vállalni ezeknek az időigényes és sok munkával 
járó tisztségeknek a megpályázását. 
 
Így nagy eredménynek számított ebben a 75 év óta fennálló nonprofit szervezetben, hogy a 
megüresedett tisztségekre talált pályázókat a Jelölő Bizottság.  
Hiszen ma már valóban mindenki időzavarral küszködik, s felvállalni ezeket a tisztségeket 
épp ezért nem könnyű. Sok munkával jár, és sokszor érdemtelen és igazságtalan kritikákkal, 
néha átlagon felüli elvárásokkal. 
Épp ezért kétszeresen is gratulálni szeretnénk azoknak a kollégáknak, akik mégis csak 
vállalkoztak végül az üresen maradt tisztségeknek a betöltésére. Hiszen hiánypótló szerepet 
töltenek be, s ezáltal segítik a Magyar Írástanulmányi Társaság működését, amelyet annyi 
igazságtalan támadás ért az elmúlt években, s amelynek megőrizni értékeit ma már nem csak 
presztízskérdés, hanem sokkal több annál. 
Az új vezetőség elé szeretném tárni azt az elgondolásomat, amely arról szól, hogy a MÍT 
alapító tagjai és szaktekintélyeink közül adjunk tiszteletbeli tagságot dr. Agárdi Tamásnak, 
Gömöri Gézának, Gulyás Jenő Istvánnak, W. Barna Erikának, dr. Szidnai Lászlónak és 
Visnyei Irmának. Szeretnénk, ha ezáltal egyben a Magyar Írástanulmányi Társaság szakmai 
munkáját segítenék, amely a társaság szakmai színvonalának emelését is jelenthetné majd. 
 
Ez a közgyűlés remélhetőleg nagy fordulópontot hoz a Magyar Írástanulmányi Társaság 
életébe.  
Szemléletváltást szeretnék, egy emberibb hangvételű társulatot, ahol a hibák kiigazítása nem a 
szakmai rivalizáció, hanem a másik módszerének nagyobb tiszteletben tartása, ahol a 
cinizmust felváltja a tisztesség és a tisztelet. 
Mivel: 
„Hiszem, hogy a jó erősebb a gonosznál, a szeretet hatalmasabb a gyűlöletnél, a megbocsátás 
erősebb a bosszúnál.” (Henri Boulad) 



 
A közgyűlés épp a fenti idézet szellemében ezért merőben más hangvételű volt, mint amire 
sokan számítottak.  
Hiszen a cél itt nem a másik megalázása, hanem a felemelése, s annak a hangsúlyozása volt, 
ami a MÍT és a MAGIF szekció nyárvégi Grafo-Gárdony 2006 Konferencia értékeiből 
megszülethetett. Hiszen a hosszú és nehéz küzdelmes nyár után olyan eredmények születtek a 
két konferencián, amelyek létre kellett, hogy hozzák a problémákon való felülemelkedés 
nagyszerűségét.  
A közgyűlésen az őszi olaszországi szakmai út szervezéséhez keresünk szervezőket, 
segítőket. (Jelentkezni lehet csütörtökön délután a Központi Irodában, a Bem rakpart 15-ben.) 
A közgyűléshez kapcsolódott térítésmentes Grafo-Fórumon Gulyás Jenő István előadása 
mindenki számára nagy élményt jelentett. S ezúttal szeretném megköszönni Gulyás Jenőnek, 
hogy szponzorálta előadásával a Magyar Írástanulmányi Társaságot. 
 
Kedves Kollégák!  
 
A MÍT őrzi értékeit, s az ország különböző részeiből érkeznek támogatások, megerősítések.  
A Grafo-Gárdony MÍT szekciójának élményeiről a közgyűlésen Nagy Éva grafológus, 
írásszakértő hajdúszoboszlói kolléganő számolt be. Zavarba ejtő volt hallani lelkes rajongását, 
jó érzés volt hallani a MÍT értékeibe vetett hitét. 
S jó volt megemlítenem azokat az élményeket, amelyeket a Grafo-Gárdony MAGIF 
szekcióján magam is megtapasztalhattam, s ami egyértelművé kell, hogy tegye számunkra azt, 
hogy magyar grafológia csak egy van és vigyáznunk kell rá.  
Épp ezért nem lehet közöttünk olyan ellentét, amit ne tudnánk kiigazítani. 
Ez a közgyűlés egy új szakasz kezdete kell, hogy legyen. Egy új szakaszé, mert: 
„Hiszem, hogy igaz voltunk ereje legyőzi a gonoszságot, és a szeretet győzedelmeskedik” 
(Henri Boulad) 
 
Bízva a kollégák, az új tisztségviselők, valamint a tagság lelkes és hozzáértő segítségében, 
kívánok egységes és sikeres munkát a MÍT új vezetőségének, a tagságnak és a magyar 
grafológiának. 
 
Budapest 2006. szeptember 10. 

 
Pálmai Anna 
a MÍT elnöke  

 


